PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
ARA O GA S
P N

ANEXO I
LEI Nº 3.657, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009

DAS VAGAS E REQUISITOS:

EMPREGO
PÚBLICO

VAGAS

SALÁRIO R$

CARGA
HORÁRIA

Endodontista

01

1800,00

20 horas

Buco maxilo
facial

01

1800,00

20 horas

Técnico em
Prótese
Dentária

02

1000,00

40 horas

REQUISITOS
Graduação
em
odontologia,
Certificado de Especialização na área
específica e registro no CRO
Graduação
em
odontologia,
Certificado de Buco maxilo facial
Especialização na área específica e
registro no CRO
Curso de Ensino Médio ou equivalente
completo, Certificado do Curso de
Técnico em Prótese
Dentária e Registro no CRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
ARA O GA S
P N

ANEXO II
LEI Nº 3.657, DE 10 DE SETEMBRO DE 2009

DAS ATRIBUIÇÕES:

EMPREGO PÚBLICO
Endodontista

Buco maxilo facial

Protetico

ATRIBUIÇÕES
Atendem e orientam pacientes e executam tratamento odontológico,
realizando, entre outras atividades, radiografias, tratamento de doenças
gengivais e canais. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam
tratamento. Podem desenvolver pesquisas na prática odontológica e
integrar comissões de normatização do exercício da profissão
Exercer as atribuições dispostas na Legislação específica da profissão de
Odontólogo Cirurgião Buco Maxilo Facial; Realizar consultas e
atendimentos odontológicos; emitir diagnósticos, prescrever
medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas às
seguintes situações: anatomia do terço médio e inferior da
face; infecções de origem dental; dentes inclusos; periapicopatias; cistos
e tumores benignos dos maxilares e dos tecidos moles da
face das afecções do seio maxilar traumatologia buco maxilo facial;
ortodôntico-cirúrgico das deformidades dentofaciais; das
alterações das articulações temporomandibulares; anestesiar local da
região buco maxilo facial; realizar pré-operatório em cirurgia buco
maxilo facial; transplantar;implantar; exercer suas atribuições e outras
compatíveis com sua especialização profissional nas unidades de saúde
municipais.
Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em
consultórios, clínicas, laboratórios de prótese e em órgãos públicos de
saúde. Previnem doença bucal participando de projetos educativos e de
orientação de higiene bucal. Confeccionam e reparam próteses dentárias
humanas. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do
cirurgião dentista. Administram pessoal e recursos financeiros e
materiais. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras,
orientações e discussões técnicas. As atividades são exercidas conforme
normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.

